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Zasięg gaZety to wsZystkie gminy Powiatu: otwock, Józefów, karczew, Celestynów, kołbiel, osieck, sobieni-Jeziory, wiązowna.

OFERTA HANDLOWA 2018



płATNy TygOdniK

iOtwock jest platformą trójmedialną dostępną jednocześnie jako bezpłatna gazeta - dwutygodnik, portal internetowy

oraz aplikacja na smartfona.

Zasięg gazety to wszystkie gminy Powiatu: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobieni-Jeziory, Wiązowna.

Powiat zamieszkuje ponad 121 tysięcy mieszkańców.

CELE i zAłOżENiA DLA kAmpANii

Jako główne cele stawiane przez iOtwock uznaliśmy:

•   zapewnienie trwałej informacji o Państwa produktach wśród społeczności powiatu otwockiego;

•   zapewnienie różnorodności w prowadzonej kampanii, tak, by uniknąć elementu opatrzenia i przyzwyczajenia.

mETODy kOmuNikACJi REkLAmOWEJ

uwzględniając powyższe proponujemy:

•   stałą kampanię informacyjną na portalu, wykorzystując banery odsłonowe; stałą kampanię w gazecie z użyciem modułów graficznych

WSTĘP



płATNy TygOdniK

ZWyKłe

Tak może wyglądać
Twoje ogłoszenie

POgrubiOne

Tak może wyglądać
Twoje ogłoszenie

ramKa WerSaliKi

TaK mOże Wyglądać
TWOJe OgłOSZenie

Tak może wyglądać
Twoje ogłoszenie

OgłOSZenia drObne

OgłOSZenia mOdułOWe
PrZykładowe konfiguraCJe

2,44 zł / słowo 2,85 zł / słowo 2,85 zł / słowo 2,85 zł / słowo

47x47 mm 99x47 mm 99x99 mm 151x99 mm 99x203 mm

151x203 mm 151x255 mm 255x151 mm 255x203 mm 255x357 mm

Dopłaty:
- Pierwsza strona + 100%; Trzecia strona +50%;

Ostatnia strona +30%; Wybór stron +10%;

Rabaty:
wysokość rabatu zależy od powierzchni reklamy

oraz ilości emisji

insert:
ulotka reklamowa dołączana do całego nakładu - 800 zł

Podstawową jednostką obliczeniową jest

1 moduł - cena 60 zł

Podane ceny są cenami netto
i nie zawierają 23% podatku VAT.

1A 1B 2B 2C 4B

4C 5A 5B 5C 7D



pORTAL iNTERNETOWy

ARTykuł SpONSOROWANy

Tekst z dowolną ilością zdjęć, umieszczony
pod głównym felietonem

1 dzień emisji - 75 zł, napisanie artykułu - 100 zł

OpRACOWANiE GRAFiCzNE REkLAm

Cena reklamy typograficznej, przeformatowania gotowej grafiki*, składu reklamy w/g dostarczonego visuela - od 20 do 50 zł;

Cena reklamy wymagającej przygotowania materiałów przez grafika, koncepcji, i/lub zakupu zdjęć stockowych - od 20 do 150 zł**;

* Cena dot. przeformatowania gotowej grafiki jeśli jest ona przygotowana w odpowiednim formacie, umożliwiającym edycję.
**  Cena nie uwzględnia zakupu materiałów z banków zdjęć. 

POdAne ceny są cenAmi neTTO

i nie zAWieRAją23% POdATku VAT

BANNER: 1000x100
1000x200
1000x300

DOuBLE BiLLBOARD: 750x100
750x200
750x300

HALF pAGE:
300x600

RECTANGLE:
300x250

mOBiL GÓRNy:
300x100

mOBiL DOLNy:
300x250

RECTANGLE:
300x250

Sky
SCRAppER:

160x600
ŚRÓDTEkST:

480x320

DEkSTOp mOBiLE

1300 zł / 10000 wyświetleń

1300 zł / 10000 wyświetleń 1200 zł / 10000 wyświetleń

1200 zł / 10000 wyświetleń

1200 zł / 10000 wyświetleń

1200 zł / 10000 wyświetleń

1100 zł / 10000 wyświetleń

1100 zł / 10000 wyświetleń
1100 zł /
10000

wyświetleń


